
Általános Szerződési Feltételek 

1. Általános információk

Az alábbi szállítási és fizetési feltételek érvényesek minden 
ajánlatunkra, megrendelésünkre, számlánkra, tranzakcióinkra, 
szállításainkra, fizetéseinkre a CarSound-tól. Az 
itt meghatározott feltételek mindig érvényben vannak a vevőével szemben, 
függetlenül attól, hogy a vevő feltételei ellentmondanak-e a CarSound 
feltételeinek, vagy eltérnek-e azoktól. 

2. A webáruház adatai

Cégnév:CarSound 
Székhely cím:H-8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 14. 
E-mail: carsoundhu@gmail.com
Telefon: +36704542635
Adószám:56183957-1-34
Nyílvántartási szám:54815849

Telefonon elérhető: 
Hétfőtől péntekig: 9:00 és 20:00 között. 
Szombat: 9:00 - 17:00. 

A termékek személyes átvétele csak telefonos egyeztetés után. 

3. A szerződés megkötése

A webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a 

Vevő között. A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve 

kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a 

megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. 

A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A megrendelés 
beérkezését a webáruház haladéktalanul, a rendszer által küldött e-maillel 
visszaigazolja. A webáruház a megrendelés elfogadását legkésőbb 48 órán belül a 
Vevő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben külön visszaigazolja, 
és az adásvételi szerződés a felek között létrejön. Amennyiben a visszaigazolás 48 
órán belül nem történik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. 
A szerződéskötés nyelve magyar. 
A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik. 

4. Árak
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Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés 

nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért 

felelősséget nem vállalunk.  

A CarSound weboldalon szereplő árak 27% áfát tartalmaznak. A termékeknél 

feltüntetett árak megegyeznek a CarSound webáruházban megadottakkal, de a 

szállítási díjat nem tartalmazzák. A megrendelt árut a megrendelés napján érvényes 

árakon szállítjuk. 

 

 

6. Képek 

 

A webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely 

megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. A 

termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként 

szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházunkban megjelenő kép és a 

termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Webáruházunkban található 

összes kép semmilyen célra nem használható fel. 

 

7.  Kifizetések 

 
A Webáruházban történő megrendelés során az alábbi fizetési módok lehetségesek: 
 
Készpénzben, személyesen előzetes telefonos egyeztetés után 
Előreutalásos kiszállítás futárszolgálattal 
Utánvétes kiszállítás futárszolgálattal 
Foxpost (bankkártyás fizetés) 
Bizonyos fizetési módok további tranzakciós költségekkel járnak a 
Vevő számára, és nem vonjuk le őket, ha a megrendelés visszaküldésre kerülne. 
A fizetés sokféleképpen történhet, az aktuális fizetési lehetőségek 
megtalálhatók webáruházunkban. 
 
8.  Szállítás 

 

Az áruk szállítási címre történő szállítását az Eladóval szerződött Szállító cégek 
végzik. Az áru kiszállítására az Eladó és a Szállító között létrejött szállítási szerződés 
feltételei vonatkoznak. 
A teljesítés a Vevő által megadott szállítási címre történő kiszállítással, és annak a 
Vevő vagy megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással 
száll át a Vevőre. 
A vevő a termékeket szállításkor köteles átvenni. Ennek hiányában a termékeket a 
szállító tárolja, vagy visszaküldi nekünk és az ehhez kapcsolódó költségek a vevőt 
terhelik. 
Banki átutalás esetén a vételár (az Eladó számlaszámán történő) 
jóváírásával vagy utánvéttel történő kézbesítés esetén a Vevő 



megrendelését hét munkanapon belül elküldjük. Ha a 
szállítási idő meghaladja a hetedik munkanapot, a Vevőt értesítjük a késés okáról. 

Az Eladó a megrendelést a jelen vásárlási feltételek mellett legkésőbb, a 
megrendelés megérkezését követő 30 napon belül teljesíti. Olyan egyedi 
termékeknél, ahol a teljesítés az itt közölt 30 napon belül nem biztosítható, az Eladó 
értesíti a Vevőt megfelelő időben az általánostól eltérő szállítási határidőről. A Vevő 
ennek ismeretében szabadon dönt a termék megvásárlásáról. 

Ha az Eladó a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem teljesíti, akkor a 
Vevő által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül 
köteles visszafizetni kivéve, ha a Vevő megfelelő tájékoztatás után, változatlanul 
igényt tart az árura. 

9.  A vásárlástól való elállás joga 

 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt 
termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a 
szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket webáruházunknak, és a 
vételösszeget visszatérítik. A termék visszaküldésének 
költségei a Vevőt terhelik. A szállítási költségek, amelyeket 
esetleg magával a megrendeléssel fizettek, 
visszatérítésre kerül, a vásárlás összegével együtt megkapja a 
visszatérített teljes vásárlási összeget. Ha a 
visszaszállítás az ingyenes szállítási időszakon belül történik, az 
általunk fizetett szállítási költségeket nem vonják le a visszatérítendő 
összeget. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának 
költségén kívül más költség nem terheli, az Eladó azonban követelheti a nem 
rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

 Nem illeti meg az elállási jog a Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, 
amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy 
olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak. 

Az Eladó a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében 
haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget. 

A Vevőnek a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől 
számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a termékeket.  

Az Eladó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt 
visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. 

Feltételek, amelyeknek a visszaküldött szállítmánynak meg kell felelnie: 
A termékeket mindig teljesen kompletten, eredeti állapotban és 
csomagolásban küldje vissza. A csomagolás és a termék nem lehet sérült, és 
továbbra is értékesíthetőnek kell maradnia. Csak annyira csomagolja ki vagy 



használja a terméket, amely a termék jellegének, jellemzőinek és 
működésének meghatározásához szükséges. Az alapelv itt az, hogy a 
fogyasztó csak úgy kezelheti és ellenőrizheti a terméket, ahogyan azt 
egy boltban megengednék neki. A Vevő csak a használatból eredő 
értékcsökkenésért felel. 

Például nem szükséges telepíteni az autórádió / navigációs rendszer 
értékeléséhez. Az így létrejövő értékcsökkenés elérheti a 100% -ot (ha 
eladhatatlan). Ez az értékcsökkenés beszámítható a visszatérítendő 
összegbe.  

A visszaszállítás során eltűnt áruért Eladót felelősség nem terheli. Az áru hiányában 
az Eladót semmilyen kötelezettség nem terheli. 
 

10. Garancia és minőség 
 
A CarSound garantálja az általunk értékesített termékek magas színvonalát. 
A leszállított termékekre minimum 12 hónapos gyártói garancia vonatkozik. A 
vásárlónak a telepítés vagy használat előtt mindig gondosan el kell olvasnia a 
mellékelt kézikönyveket és használati utasításokat. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, 
forduljon hozzánk bizalommal. 
 
A nem rendeltetésszerű használatból vagy a telepítésből eredő károk 
megszüntethetik a gyártó garanciáját. A vevő nem hivatkozhat a jótállási 
rendelkezésekre, ha a vevő elhanyagolta a termékeket, ha a vevő a 
terméken változtatásokat hajtott végre, vagy elvégeztetett - ideértve 
azokat a javításokat is, amelyeket nem a CarSound vagy annak nevében 
hajtott végre, nem megfelelő vagy gondatlan használat, helytelen 
csatlakoztatás, helytelen hálózati feszültség, villámcsapás, nedvesség 
vagy más külső behatás vagy katasztrófa hatására bekövetkező 
károsodás, ha az eszközt nem a szokásos módon vagy a kézikönyvben 
leírtak szerint használták vagy csatlakoztatták, ha a készüléket nem megfelelő 
kiegészítőkkel használták, vagy ha a vevő a termékeket bármilyen más módon 
elhanyagolta.  

A CarSound által szállított termékeken elhelyezett gyári védjegyeket, illetve típus- 
vagy azonosító számokat, jelzéseket nem szabad eltávolítani, megrongálni vagy 
megváltoztatni. Bármely módosítás azonban érvényteleníti a garanciát. 
 
 

11. A felelősség korlátozása 
 
 

A CarSound semmilyen felelősséget nem vállal a vevő vagy harmadik fél 
egyéb termékeinek károsodásáért, amelyet közvetlenül vagy közvetve a 
szállított termék hibája okoz. A CarSound semmilyen módon nem felelős a 
termékek károsodásáért, amelyet helytelen bánásmód, alkalmatlanság, 



helytelen használat vagy a felhasználói kézikönyvben leírt előírásokon 
kívül eső használat okoz. Ezenkívül a CarSound nem vállal felelősséget 
semmilyen kárért, amelyet a használat során felelőtlen vagy nem 
biztonságos viselkedés okozott, bármilyen formában. 

Ha a vevő nem, nem időben, vagy nem megfelelően teljesíti a CarSounddal 
szemben fennálló kötelezettségeit, a CarSoundnak jogában áll, késedelem 
nélküli értesítés nélkül felfüggeszteni a megállapodás további 
végrehajtását, vagy részben vagy egészben feloldani. 

 
12. Vis maior 
 
Ha a CarSound vis maior miatt nem tudja teljesíteni a vevővel szemben 
fennálló kötelezettségeit, akkor e kötelezettségek teljesítése a vis 
maior időtartamára szünetel. Ha a vis maior egy hónapig tart, mindkét 
félnek jogában áll a megállapodást teljes egészében vagy részben írásban 
felbontani, amennyiben ezt a vis maior helyzete indokolja. Vis maior 
esetén a vevő nem jogosult semmilyen kártérítésre, még akkor sem, 
ha a vis maior következtében a CarSound-nak bármilyen előnyt kellene 
élveznie. A CarSound a lehető leghamarabb értesíti a vevőt minden vis 
maiorról. 
 
 

 




